PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA
Duhovno izpopolnjevanje
Program omogoča udeležencem, da duhovnost bolj izkustveno
in celostno razumejo in živijo ter drugim posredujejo resnično
bogastvo duhovnega življenja.

Geštalt pedagogika
Program usposoblja za samostojno delo obogateno z novimi
metodami in didakticnimi koncepti na podrocju pedagoškega in
svetovalnega ter pastoralno-katehetskega dela.

ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Karitativno in humanitarno delo

Teologija

Program je naravnan k razvijanju veščin karitativnih in humanitarnih delavcev in prostovoljcev za socialno in karitativno ter
humanitarno delo z osebami v stiski in s socialno izključenimi.

Religiologija in etika

Pastoralno izpopolnjevanje
Program usposablja udeležence za prevzemanje samostojnih
pastoralnih nalog in obveznosti, za vodenje skupin in
posameznikov, še posebno za vodenje župnij.

Zakonski in družinski študiji

Zakonska in družinska terapija

Programi izpopolnjevanja

Cilj programa je izpopolnitev teoretičnega znanja s podrocja
družinskih in partnerskih odnosov ter usposabljanje za
samostojno terapevtsko delo.

Supervizija za zakonsko in družinsko terapijo ter
svetovanje
Program usposoblja za izvajanje individualne ali skupinske
supervizije, za načrtovanje, vodenje in kakovostno izvajanje
supervizijskega procesa.

Beležka:
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta
Poljanska cesta 4
1000 Ljubljana
Referat za izpopolnjevanje
01 232 56 86
teof.referatizp@teof.uni-lj.si
www.teof.uni-lj.si

Karitativno in
humanitarno delo
Univerza v Ljubljani Teološka fakulteta

Karitativno in humanitarno delo
- 36 ECTS
- 1 leto z možnostjo podaljšanja
- Program se izvaja v Ljubljani, ob zadostnem
vpisu tudi v Mariboru.
Program izpopolnjevanja Karitativno in humanitarno
delo dopolnjuje in nadgrajuje univerzitetno ali
visokošolsko izobrazbo teološke, humanistične,
družboslovne ali socialne smeri, s poudarkom na delu
z ljudmi oziroma ranljivimi skupinami ljudi. Diplomanti
teoloških smeri lahko po opravljenem izpopolnjevanju
opravljajo strokovni izpit iz socialnega varstva. Osnovna
spoznanja za delo z ljudmi program črpa iz teoloških,
bibličnih, psiholoških in iz antropoloških vsebin. Te
vsebine so v predmetniku urejene tako, da skupaj z
vajami in študijem zgledov omogočajo uspešno in
poglobljeno delo na humanitarnem in na karitativnem
področju.
Komu je program namenjen?
- Vsem, ki želijo sodelovati na različnih področjih
dela z ljudmi in z ranljivimi skupinami ljudi:
voditeljem župnijskih karitas in drugih karitativnih
ustanov, sedanjim in prihodnjim uslužbencem in
uslužbenkam Slovenske karitas ter škofijskih in
področnih karitas, voditeljem župnij, duhovnikom,
redovnikom in pastoralnim delavcem za delovanje
v bolniški pastorali;
- katehistinjam in katehistom za pomoč pri verski
vzgoji mladih in pri vseživljenjskem verskem
izobraževanju za vrednote solidarnosti, pravičnosti
in dobrodelnosti, misijonarkam in misijonarjem
pred odhodom v tujino;

- diplomantom teologije, ki želijo nadgraditi svoje
znanje v smeri karitativnega in humanitarnega
delovanja in dela z ljudmi;
- strokovnim delavcem in sodelavcem na področju
socialnega varstva, ki želijo dopolniti svoje znanje s
karitativno in duhovno razsežnostjo;
- diplomantom katerekoli smeri, ki želijo bolje
spoznati naravo in delovanje dobrodelnih ustanov
in pri sebi utrditi solidarnostno, humanitarno in
prostovoljsko držo ter pridobiti ali utrditi katero od
veščin humanitarnega in karitativnega dela z
ljudmi (npr. delo z starejšimi, paliativno
spremljanje ipd).
Česa se je na študiju mogoče naučiti?
- Spoznanj o čustveni povezanosti človekovega
življenja v odnosih in o stiskah in problemih, ki
onemogočajo posamezniku polno življenje in
razvoj potencialov;
- senzibilnosti za človeško ranljivost in metod za
preoblikovanje ranljivosti na področju socialnih,
družbenih, religioznih in kulturnih dejavnosti;
- metod za razumevanje socialnih in bivanjskih
vprašanj ter veščin svetovanja in oblikovanja
ustreznih strokovnih odgovorov na ta vprašanja;
- poznavanja čustvene dinamike odnosov in načinov
preoblikovanja odnosov v družini, v paru ali v
skupnosti v smeri, ki omogoča premagovanje oblik
socialne izključenosti;
- poznavanja bibličnih in teoloških temeljev
karitativnega in humanitarnega dela ter poti in
načinov krščanske ljubezni do bližnjega;

- poznavanja krščanskega socialnega nauka oziroma
socialne etike;
- sposobnosti aktivnega in empatičnega poslušanja
in svetovalnega komuniciranja.
Nekaj temeljnih predmetov:
Raziskovanje socialnih problemov in stisk
To raziskovanje obsega različne oblike in razsežnosti človekovih
socialnih problemov in stisk (z vidika različnih metod in virov,
empiričnih podatkov in raziskav).
Osnove socialnega in karitativnega dela
Predmet obsega opredelitev osnovnih pojmov (socialni problem,
težava, stiska, socialna mreža, socialna varnost, socialno
varstvo …) in spoznanj o človeku, v odnosih, v družini in v
medgeneracijskih vezeh.
Svetovanje in komuniciranje v karitativnem delu
Govor je o podlagah svetovalnega dela s posameznikom, z
družino in z ranljivimi skupinami.
Zakonodajni vidiki karitativnega in humanitarnega dela
in sociale
Vsebine tega predmeta se uporabljajo med drugim tudi za
pripravo na strokovni izpit iz socialnega varstva.

